Josef Rakoncaj:

HORY JSOU
I NEBEZPEČNÉ
Hory jsou nejen krásné, ale i nebezpečné. Málokdo si při
přípravě výpravy do hor připouští, že mimo skvělých zážitků
může zažít i věci nepříjemné. Hory jsou zrádné. Jakoby si někdy
vybíraly, koho k sobě pustí a koho odmítnou. Koho propustí zpět,
a koho si ponechají, případně poznamenají na zdraví. Ano,
i o tom jsou výpravy a expedice. S tím vším se musí počítat
a hlavně předvídat. A také občas mít štěstí. Ale jak se říká,
štěstí přeje připraveným.

J

edním z těch, kteří jsou na nebezpečí
v horách svými zkušenostmi připraveni, je člen naší redakční rady, náš dosud nejúspěšnější himálajský horolezec
Joska Rakoncaj. Tentokrát naše povídání
nebude o konkrétních radách, jak se v jaké situaci zachovat, ale budeme si povídat o nebezpečí v horách obecně. O tom,
jak to vše na velkých expedicích probíhá,
o lidské pomoci a netečnosti. O strachu
a respektu. Nikdo si totiž nemůže myslet,
že horolezec, jakým je Joska, nemá strach. To by byl velký omyl. Naopak, strach
ho často vrátil do bezpečí a nedovolil mu
jít tam, odkud by už možná nebylo návratu. Ale není to jen strach. Ten se při vypjatých situacích mísí s respektem a zkušenostmi. Ale začněme s vyptáváním.
Co má člověk především udělat
s ohledem na vlastní zdraví, než odjede na výpravu?
Rozhodně si zjistit, v jakých podmínkách se člověk tam, kam jede, bude po-

hybovat. Kde jsou nemocnice. To vše
s ohledem na pojištění. Třeba se připojistit na svoz vrtulníkem. Ten bývá často jedinou šancí, jak se rychle dostat k lékaři.
Svoz stojí dost peněz a bez pojištění tě to
může doslova zruinovat. Zvláště třeba
v Grónsku, Kanadě, Norsku apod., kde je
takový svoz asi nejdražší.
Taky je dobré mít satelitní telefon.
Dnes je to prakticky povinné vybavení
všech výprav. Povinné ne ve smyslu nějakého nařízení, ale z hlediska vlastní zodpovědnosti. Hory nejsou jen vrcholky, ale
je to i dlouhé přibližování, při kterém může dojít třeba k napadení medvědem.
I tehdy se může telefon hodit a zachránit
i život.
Rozhodně bych se nespoléhal zcela na
pojištění od cestovní kanceláře, se kterou
bych případně cestoval. Určitě bych si takovou pojistku dokonale prověřil a případně se ještě připojistil. Třeba na ten svoz
vrtulníkem.

Vždycky, když si povídáme, neustále opakuješ: informace, informace.
Ano, když někam jedu, potřebuji dokonalé informace. Ušetřím si tím hromadu
komplikací, času a peněz. Potřebuji vědět
vše o nosičích, o úřadech, o počasí, o přístupu k hoře atd. Potřebuji vědět kde je
při přesunu k hoře sníh, jestli jsou nosiči
ochotni přejít přes nějaké sedlo. Často se
totiž stalo, že nosiči přišli pod sedlo, složili náklad a řekli „nazdar“. Tak jsme přes
něj šli třikrát a přenesli si náklad sami.
A samozřejmě, abychom neodbočovali od
tématu, potřebuji dokonalé informace
o hoře. Jaký tam je led, sníh, skála, kde
padají šutry, kde hrozí laviny, kde lze postavit stan.. Tady, už při shánění těchto informací, začínáš dbát o svou bezpečnost.
Už tím, že si připravíš vhodný materiál, lana, stany, nýty.
Víš, horolezectví je v podstatě
zvláštní sport. Na jednu stranu se do
hor člověk strašně těší, čeká nevšední zážitky ale při tom podvědomě cítí,
že by se něco mohlo stát, ale nepřipouští si to. Proč ty vlastně jezdíš do
hor? Těžko tam asi jezdíš pro to, aby
se ti zvedla hladina adrenalinu, jak je
dnes moderní říkat.
Odpovím tím, co mě na horách baví:
původní obyvatelstvo, minimum lidí – tak
trochu v uvozovkách, v některých lokalitách. Setkání se starou kulturou. Udržují
se v nich prapůvodní zvyky.
Kulturu ale samozřejmě během několika dnů přejdeš a dostaneš se do hor.
➥ Pokračování na str. 2

ČEŠTÍ SKIALPINISTÉ NA KAMČATCE
Známý sibiřský poloostrov
Kamčatka, vyhlášený mimo
jiné desítkami sopek, se stal
letos v květnu a červnu cílem
osmičlenné česko–běloruské
skialpinistické expedice.
Té se podařilo vystoupit a sjet
na lyžích šest místních sopek.
Reportáž o této akci nám
napsal člen expedice
Petr Novák.

N

aše expedice byla složená ze
sedmi skialpinistů ze Vsetína
a Vysokého Mýta a jedné ženy,
běloruské skialpinistky Natalie Žukovové. Na Kamčatku jsem odletěli 24.
května z Prahy s ruskou společností
Pulkovo Airlines (v Praze sídlí v Krakovské ulici u Václavského náměstí)
nejprve do Petrohradu, kde následovala
prohlídka města. Ráno jsme nastoupili
s veškerou bagáží do TU-154 a zamířili na východ. Po mezipřistáních v Krasnojarsku a Chabarovsku nás uvítal
v odpoledních hodinách 26. května Pet-
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Stanový tábor českých skialpinistů pod vulkánem Kozelskij
(2250 m), v levé části snímku je vidět vrchol sopky Avačinská.

ropavlovsk a z oparu vystupující vrcholy nejbližších sopek.
Skialpinistickou činnost jsme zahájili v oblasti sopek Korjatská (3462 m)
a Avačinská (2741 m), kdy bylo nutné
absolvovat dlouhý nástup víceméně po
rovině březovými lesy.
Stoupání začínalo 50 metrů nad hladinou Tichého oceánu a tábor byl umístěn ve výšce 850 metrů. První den jsem
vyběhl centrálním žlabem na Korjatskou do výšky 2900 metrů, odkud jsem
po ledu nastoupal na vrcholový ledovec
a došel náročným terénem posledních
pár set výškových metrů. V dolní části
výstupu, ještě na lyžích, mi podklouzla
stoupací železa na vázání a při desetimetrovém pádu jsem si rozbil jeden palec nechráněný rukavicí. Nevzdal jsem
se a po ošetření ruským kolegou jsem
dolezl na vrchol. Ve stejnou dobu dvojice Natalia Žukovová a Jan Pala stoupala levým pokrouceným žlabem a na
konci sněhu ve výšce 2450 metrů se
otočila a zpočátku po ledu, který v dolní pasáži vystřídal naměklý mokrý
sníh, sjela dolů.
➥ Pokračování na str. 7
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Blíží se Rajbas Outdoor Kotlík

L

etos počtvrté se v Blansku 20.–24. 11. uskuteční festival „RAJBAS * OUTDOOR * KOTLÍK“, setkání
příznivců všech sportovních aktivit v přírodě a cestování. Pořádající cestovatelské sdružení HORIZONT
s pomocí řady dalších spolupořadatelů a za podpory sponzorů i Ministerstva kultury ČR připravilo návštěvníkům pestrou směsici filmů, fotek a diapozitivů, besed s cestovateli a osobnostmi outdooru i netradiční
sportovní soutěže a doprovodný kulturní program. Samozřejmě nelze opomenout III. ročník soutěže videofilmů
OKEM DOBRODRUHA. Loňská účast 20 amatérských snímků svou kvalitou nasadila vysokou laťku. Projekce všech soutěžních filmů proběhne na vedlejší scéně během hlavního festivalového dne. Mediálním partnerem soutěže je tradičně časopis Dobrodruh. Proběhnou též klubovky v malém sálku čajovny Ulity i páteční filmový program v kině, jehož hlavním lákadlem je obnovená premiéra obrazového eposu „Baraka“ v novém zvuku Dolby digital. Nebude chybět možnost pohybové aktivity při tradičním „Limonádovém Grena běhu“ do
vrchu se zátěží pětilitrového soudku limonády Grena, nebo noční závod „Rajbas pragulka“. Vloni se pod tímto
názvem premiérově skryla drsná procházka temnotou blanenské kanalizace a organizátoři naplnili proklamované heslo:„Kdo dojde do konce, nezapomene“. Připravovaná podoba druhého ročníku je zatím zahalena tajemstvím. To neplatí o dalších doprovodných programech, jako je koncert jazzfolkové kapely Šnek a spol. nebo poslechovka „Blues z Afriky“ hudebního publicisty Jiřího Moravčíka. Tradiční tečku za programovým maratónem
udělá závěrečná countryrocková tancovačka. Blíže na www.horizont.bk.cz.
– Dy –

➥ Pokračování ze str. 1
Do míst, kde již nejsou lidé a kde začíná
hlavní sportovní výkon. Tady mě láká krása hor a fyzické zatížení. Rád hory fotím
a natáčím na video. Někdy máš požitek
z toho, že jsi byl někde úplně první, nebo
alespoň z Čechů první. A vlastní lezení je
přeci taky skvělý.
Trochu ostřejší otázka. Připouští si
výprava, že někdo taky může zahynout? Počítá se s tím nějak? Dělají se
opatření?
Ano, připouští a opatření jsem zažil.
V roce 1994 jsme jeli na Everest. Měly se
tam dělat nějaké přímé televizní přenosy,
a tak s námi jeli technici. Museli nám podepsat, a samozřejmě to před tím probrat
doma v rodině, že pokud by zemřeli třeba
na horskou nemoc, že souhlasí s tím, aby
byli pohřbeni na místě. Přenášet ostatky
bývá nejen dost drsná záležitost, ale i někdy strašně náročná a především nákladná. Je to drsný, ale je to tak a je to tvrdá
realita. Víš, ono stačí někdy opravdu jedno sklouznutí a je po tobě. Narazíš i v malé rychlosti hlavou do šutru a je konec.
Sportovec, atlet, cyklista, plavec
mají takzvaného staráka, předstartovní stav. Prožíváš ty něco podobného v horách?
Atlet to má vyřízené během několika
minut, možná vteřin, než někdo odpálí
start, ale horolezec má takových stavů během výpravy několik. Výprava je několikaměsíční záležitost, rozdělená do několika
etap. Začíná to u přípravy, shánění sponzorů, balení, vlastní přepravy. Následuje
styk s místními úřady, jednání s nosiči,
pak přesun do hor, vlastní lezení, sestup
a přeprava zpět. Vždy máš staráka. Skončíš s tím až doma na kanapi. Tam si teprve oddechneš.
Z čeho máš obavy, když jedeš do
hor?
Asi největší z počasí. Ze špatného počasí a podmínek. To souvisí se vznikem lavin, z ohrožení při překonávání například
sněhového žlebu, kde nevíš, jestli to s tebou všechno nespadne. Tam máš teprve
staráka. A vydrží ti až do doby, než to přejdeš. Ale za žlebem je třeba ještě něco
horšího. Další starák. Vidíš, ten atlet to
má proti horolezci vlastně dost jednoduchý. Tam nahoře ti nikdo nevystřelí. Tam
musíš první krok udělat sám. A to je
o hodně horší.
Vypadá to, že horolezectví je více
psychická záležitost než fyzická.
Rozhodně. Fyzická námaha je vysoko
v horách někdy doslova strašná, ale ta
psychická stránka věci je podle mě asi důležitější. Hromada lidí to v horách nezkousne psychicky. Ale čím jsi na tom lépe fyzicky, tím máš i lepší psychiku.
Ty osobně, uvědomuješ si nebezpečí, když lezeš? Přeci jen máš velké
zkušenosti a dalo by se říci, že tě dnes
již nic nemůže rozházet. Uvědomuješ
si, že se třeba nemusíš vrátit?
Rozhodně uvědomuji. Už s ohledem na
ty zkušenosti, kdy jsem opravdu něco
v horách prožil a viděl jsem, co hory mohou s člověkem provést. Dá se dokonce
říci, že čím jsem zkušenější, tím mi ty zkušenosti více svazují nohy. Že bych se třeba dnes nikdy nepustil do terénu, kam
jsem lezl s méně zkušenostmi. Dnes,
s odstupem času, vidím, kdy jsem dost
riskoval. Ale ono to v extrému bez riskování ani nejde. Ale i ten risk jde omezit.
Dostal jsi se někdy do situace, kdy
jsi si řekl: „A je to v háji, z toho se nedostanu“.
Měl jsem takové stavy. Tehdy nastupuje naprosto strojově pud sebezáchovy, víš,
že musíš okamžitě reagovat, něco udělat.
To bys koukal, jak najednou v sobě vyburcuješ všechno, co v tobě je, co všechno
umíš a znáš. To zažiješ opravdu jen tehdy,

když ti jde o kejhák. Jedná se třeba o pětivteřinovou záležitost, kdy v sobě skutečně zmobilizuješ doslova všechno. Letí na
tebe lavina a ty bleskově musíš reagovat,
ohodnotit terén kam se schovat, kolik kroků udělat, kam skočit. Je to o zkušenostech a samozřejmě je otázkou, zda se ti to
podaří.
Pokud vím, tebe lavina strhla. Takže tu nemilou zkušenost jsi již absolvoval.
Jo, jedna zkušenost je z Krkonoš v Obřím dole. Čelo laviny jsme viděli asi sto
metrů nad námi. Já a Míra Šmíd, kteří
jsme byli ze skupiny nejzkušenější, jsme
se schovali za skálu a ostatní to smetlo.
A jednou jsem to chytil i já. Chtěli jsme jít
alpským výstupem na Dhaulágiri a před
tím jsme se aklimatizovali při výstupu na
Manapati. Při alpském výstupu se totiž
nesmíš aklimatizovat na výstupové cestě
na stejnou horu. Hora nesmí být před
vlastním výstupem dotčena tvou nohou.
Pokud ano, byl by to již lehký styl výstupu.
Tehdy bylo dost vlhko, urvalo se to s námi
a jeli jsme v lavině asi dvěstě metrů. Je to
záležitost pár vteřin. Já zůstal zahrabaný,
ale vyhrabal jsem se sám. Ostatní dva kluci taky. A první reakce byla, že jsme se sobě navzájem smáli, že vypadáme jako
sněhuláci.
Máš strach? Zastavil tě někdy?
Mockrát. Někdy je mezi horolezci taková rivalita. Jeden druhému třeba nechce
říci, že je svah lavinézní. Má strach, ale
nechce projevit slabost. Ale strach mě samozřejmě zastavil.
Na K2 jsem šel na laně s DaPolenzou.
Nebyl jsem si jistý, jestli se to s námi urve
nebo ne. Viděl jsem, že i on je nervózní.
Tak jsem se otočil a říkám „serem na to“.
A on na to čekal. V takovýchto situacích
se taky projevuje síla družstva, kdy jsou
všichni naladěni na jednu strunu. Není
zde rivalita a nikdo druhému nechce nesmyslně dokázat, že se nebojí. Bojí se občas všichni.
Vrátíš se a co dál? Přejít to musíš.
Počkáš třeba tři dny a potom to přejdeš. To, co bys přecházel při velkém riziku za špatného počasí a sněhových podmínek třeba celý den, přejdeš o tři dny později za dvě hodiny. Lavina spadne a ty
přejdeš celkem v pohodě. Horolezectví ve
vysokých horách je i o čekání.
Riskoval jsi často?
Někdy nebylo zbytí. Vracíš se zpátky
a prostě jít musíš.
Na vrcholek se jde většinou ve
dvou. Věříš vždy tomu druhému, že tě
v případě průšvihu udrží? Máš o toho
druhého strach?
Když jdou dva, tak vždycky spolu a nerozdělovat se. Už pro to, že mají pro spojení s nižšími tábory jen jednu vysílačku.
Když se jde na vrchol, tak se většinou nejde na laně, ale každý sám, protože se jde
opravdu na doraz, každý za své a podle
svých potřeb. Taky i níže, v nebezpečných
úsecích, kde se nedá dobře jistit, se na
jedno lano nenavazuje. Je lepší, když
spadne jen jeden a nestrhne toho druhého. Třeba když se zabil Piotrowski na
K2, tak šel společně s Kukuczkou. Kdyby
byli navázáni, tak jsou mrtví oba. To je
realita.
Do jaké míry se můžeš spolehnout
na druhé, když jste hodně vysoko?
Můžeš se spolehnout třeba v případě
výškové nemoci. Pomůže ti s pitím, lékárnou. Ale v případě úrazu v těžkém terénu,
kde má problémy každý sám se sebou, se
musíš o sebe postarat především sám.
Třeba jít dolů se zlomenýma nohama. Samozřejmě, já byl vždy s klukama, kdy se
nikdo na nikoho nevykašlal. Nikdy by se
neřeklo, hele, necháme ho tam, je to pro
nás nebezpečný. A dojít dolů pro láhev
s kyslíkem pro kámoše, který dostal výš-

kovou nemoc, byla samozřejmost. Vždycky, když se něco stalo, tak se pomohlo.
Byli to všechno kámoši.
Mluvíš tak trochu, jako by tomu
dnes tak nebylo. Jako by se dnes nepomáhalo.
Na dnešních velkých komerčních expedicích, které působí na jedné hoře, na
jedné výstupové trase, je obrovská rivalita.
Tam kašle jeden na druhýho. Tam tě nechaj chcípnout, aniž by ti někdo z druhé
expedice pomohl. To je dnes takřka pravidlo a je to zvěrstvo. Stalo se třeba, že
dva Indové žádali jinou výpravu o pomoc.
Ti však šli na vrchol a nechtěli se vracet.
Možná prý, až půjdou zpátky. Ti dva byli
ale druhý den již mrtvi. Nikdo jim nepomohl. Šílený.
Musíš brát v potaz také to, že u komerčních expedic se jedná o velké peníze.
Jsou vypsány velké prémie za zdolání vrcholu, točí se filmy, které se skvěle prodají, lezou tu horolezci se svými klienty, kteří se musí za drahé peníze dotáhnout na
vršek. Všechno za peníze. A ty mnohdy
převládnou nad lidskostí. Ale takový je
dneska svět. Jsi úspěšný, vylezeš na vršek, nejsi úspěšný, nevylezeš, nemáš peníze, Jde také o publicitu, ze které se dá
dobře žít. Navážeš na sebe sponzory, získáš od nich peníze a můžeš vylézt další vršek. Další publicita, a tak to je pořád dokola. A nemysli si, že si řekneš sponzorovi o nějakých deset tisíc. Jde o hodně
velké peníze. O tak velké, na kolik jsi známý, jakou publicitu jsi si svými výkony dokázal vytvořit.
Kolik stojí účast v takové komerční
expedici?
Třeba jedna americká agentura prodává místo v expedici na osmitisícovku za
50 000 dolarů.
Stalo se třeba, že se něco ze stanu
ztratilo? Třeba v základním táboře nebo dokonce ve výškovém? Často se na
jedné hoře pohybují desítky lidí. Určitě
může bezpečnost ohrozit i taková věc.
Jistě. V roce 1994 nám vykradli šerpové od americké expedice stan. Mě ukradli foák a ještě přibrali dalekohled. A navíc
nechali otevřený stan, který jsme našli zavátý sněhem. Byl to dost hyenismus. Kdyby ti někdo snědl nahoře třeba jídlo, které
tam máš připravené, tak můžeš mít problémy, protože počítáš s tím, že to tam
všechno máš. Když se ti někdo nacpe do
stanu, nemusíš se vejít a zmrznout. Takové případy už byly.
A když už jsme u toho, bohužel, jedním
z těch, kdo například musel uplácet na
Everestu šerpu stodolarovkou, aby ho nechal přespat ve stanu, byl i Čech Miroslav
Caban, který údajně vylezl letos v květnu
na Everest. Říkám údajně, protože mě
osobně nic nepřesvědčilo o tom, a nejsem sám, že Caban na vršku byl. Neviděl
jsem například nikde identifikační vrcholové fotografie. Navíc údajně lezl na Everest
bez zaplaceného permitu (povolení). Kdyby ho tam chytli, tak ho snad i zavřou
a rozhodně to nebude dobrá reklama pro
naše horolezectví.
Jaká má být identifikační fotografie?
Taková, která prokazatelně ukáže, že
se jedná o daný vršek. Je na ní jasně vidět třeba panorama okolních hor, podle
kterého se dá přesně určit, odkud a kde
byla fotografie pořízena. Takové se běžně
dělají. Je to často jediný důkaz o zdolání
vrcholu, když vylezeš na vrchol sám. Pamatuji si, že v roce 1960, když vylezli Číňani poprvé Everest ze severu, nikdo jim
nevěřil. To samé v r. 1975. Porovnávání
fotografii, které Číňani doručili, provedli
pak Angličané. Tehdy to byla politická záležitost, nyní jde o sponzorské peníze.
➥ Pokračování na str. 3

Dále tvůj fyzický a psychický fond. Následuje špatné technické vybavení – stany a podobně.
Já osobně dost nesnáším, když se třeba
reportér v televizi zeptá olympijského vítěze,
jaké jste měl na stupních vítězů pocity? Většinou se dozvíme, že sportovec myslel na vlast,
na ženu, na děti a podobně. Připadá mi to jako dost blbá a šablonovitá otázka. Ale tebe se
musím zeptat podobně blbě, protože lezení na
osmitisícovku mi už jako běžný sport nepřipadá. Jde tam často o život, sebetrýzníš se zimou a únavou, lapáš po dechu. Jak to tedy potom výstupovém martyriu vypadá na vršku?
Zpíváš si také hymnu a děkuješ rodině?
No, jako na stupních vítězů to tam není. Ale je
to perfektní. Jsi v jiném prostředí a cítíš že nemusíš už nahoru. Cítíš obrovskou úlevu. Je to ale nebezpečný, protože tím ztrácíš pozornost, ztrácíš to
napětí, které tě udržuje ve střehu. Já na to moc
netrpím. Nikdy jsem se nedostal do takové euforie. A je strašně znát, jak jsi vysoko. Byl jsem tře-
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ba sám na McKinley a na Broad Peaku. Bylo to
vždy o něčem jiném. V jiné výšce. Tu si musíš uvědomovat. V šesti tisících metrech tě nemůže relativně nic zaskočit, pokud jsi zkušený, ale v osmi to
už je jiné. Podstatně jiné. Těžko se to popisuje. To
tam musíš být, abys to prožil. Musíš myslet na sestup. Je sice méně náročný než výstup, ale někdy
dost nebezpečný. Ale nechci tím říct, že třeba na
Mont Blancu tě nic nemůže zaskočit. Jistě může.
Ale srovnávám ty výšky.
Dal sis někdy na vršku svačinku?
To ne. Chleba v kapse nemáš. Ale dáš si třeba
bonbón a napiješ se z termosky.
Na jakém vršku jsi byl nejdéle?
Poprvé na K2. Tam jsem byl vlastně nuceně,
protože jsme těsně pod vrškem bivakovali. Nestihli jsme sestoupit. Ale strach jsem z něho moc neměl. Věděl jsem, co mám dělat. Zahrabal jsem se
do sněhu. Te zpětně si uvědomuji, že to byla dost
nebezpečná záležitost. Měli jsme kliku, že bylo
dobrý počasí. Ale bylo to bezpečnější, než sestupovat v noci dolů. Takový zážitek je ale jen jednou
za život.
Když se ohlédneš zpátky na ta léta, kdy jsi
podával své největší výkony, říkáš si někdy, že
jsi třeba dost riskoval, že jsi šel za každou cenu?
Asi nikdy. Riskoval, ale nikdy za každou cenu.
Jak už jsem říkal, riskovat musíš, ale má to své
meze. Podívej se, nějaká přílišná dravost, jakou ji
známe třeba z podnikání, do horolezectví vůbec
nepatří. Tam nejde, aby někdo přišel s tím, že zblbne partu horolezců v základním táboře, že se musí vylézt za každou cenu, i za cenu obrovského rizika. Že to půjde, a takový ty hesla, „My to dokážeme“. Tak to u normální expedice, kde jsou
zkušení horolezci, nejde. To není jak při fotbale.
V horách jsou věci, přes které jít nemůžeš. Když
půjdeš na Everest a budeš ve čtyři hodiny na nějakém místě, musíš vědět, že už dál nemůžeš, protože jinak chcípneš. Musíš se otočit a říct nazdar,
dál nejdu. Takhle jsme se museli vrátit z Everestu
v roce 1988, kdy jsme byli ve čtyři hodiny v 8600
metrech a věděli jsme, že dalších sto metrů půjdeme dvě hodiny. Nestihli bysme to. Tak jsme se otočili a šli zpátky.
Taky se může stát, že půjdeš s někým, kdo tě
doslova utaví. Půjde tak rychle, že ty nestíháš, nemáš zrovna na to. Je blbost ho stíhat. Utavíš se
a můžeš se tak unavit, že nahoře nepřežiješ.
Nebezpečné jsou samozřejmě ledovce. Jak
se ti po nich chodí?
No jasně, ledovce jsou na h… To je asi absolutně nejnebezpečnější prostředí v horách. Jsi jak na
minovém poli. Jdeš po rovném zasněženém ledovci, sonduješ před sebou hůlkama, zdá se ti všechno pod nohama pevný a najednou jsi v trhlině. Ledovce jsou opravdu nebezpečný. Raději přes ně
hodně rychle utíkat. Kdybys viděl, jak se třeba taková čtyřicetimetrová séraková věž najednou celá
propadne, tak bys asi zíral. Vydává to šílený rány.
A to jsou taky stometrové věže! V ledovcích se už
stalo dost průšvihů. Přes takový ledovec Khumbu
pod Everestem jsem šel asi pětkrát. Je to asi osm
set metrů převýšení. Vždycky se mi tam svíral zadek. A svírá se tam každému. A to třeba musíš týden na ledovci pracovat, než zabezpečíš přechod.
A co bouřky?
Když vidím bouřku, tak utíkám. Pokud je kam.
Okamžitě slanit nebo okamžitě jinak ze stěny. Takový bivak v bouřce je pěkná soda. A je nebezpečná nejen ve vysokých horách. V roce 1968 tady na
Dračích skalách na Větrníku bouchnul blesk a byli
tam mrtví. Bouřka opravdu není sranda.
Na závěr podivná otázka. Zdá se tobě
osobně horolezectví jako nebezpečný sport?
Odpovím ti takhle. Ve své minulosti jsem lezl
své Top výstupy s deseti lidma. Lezl jsem třeba
s někým celý rok, a tak jsme spolu lezli i na velké
výpravě, na nějakou osmitisícovku. Z těch deseti
se potom čtyři zabili. Lezení na vysoké hory je
opravdu nebezpečná záležitost. „Životnost“ lidí, co
tam lezou, je velice krátká.
Kany
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a přijel jsem třeba do Německa do sto
metrů nebo do tří set, tak jsem byl dost
nesvůj. Nebyl jsem na to zvyklý. Létám
třeba letadlem. Běžně ve třech stech metrech. Když jdu do kilometru, tak na to také nejsem zvyklý. Nedá se říci, že by to
byla závra, ale je to divný pocit. Za čas si
ale opravdu zvykneš. Opravdovou závratí
jsem asi netrpěl. Ale viděl jsem, co s člověkem udělá. Byl jsem s jedním reportérem asi ve dvaceti metrech. Najednou se
zašprajcnul a neslanil. Tak jsem ho navázal a spustil dolů. Není třeba se ale někomu za to posmívat. Může se to stát každýmu, kdo leze poprvé. Strach tě může úplně ochromit. Viděl jsem lidi, kteří začali
být hysteričtí a doslova brečeli. Já třeba
mám divný pocit na Pantheonu na Malé
Skále, když tam vyjdu po cestičce a stojím
na vyhlídce u zábradlí. Tomu zábradlí nevěřím. Věřím tomu, když tam vylezu po
skále a jistím se. Třeba bych se
asi bál na klasických ferratách,
které jsou zajištěny železnými lany a lezou tam zdatnější turisti. Já
tam prostě ty lana nedával, a tak
jim nevěřím. Věřím jen tomu jištění, které si připravím sám nebo
někdo, koho znám a vím o něm,
že to udělá pořádně. A navíc, pokud nejsi na ferraty dobře vybavený a spadneš v nich, tak nevím,
nevím. Spadnout natvrdo na krátké lano… Když padáš dvacet
metrů, tak lano propruží a padáš
relativně měkčeji.
Já jsem vylezl několik ferrat
a zdá se mi, že tam jsou ty lana dost pevný.
Myslíš? Já nevím, já je tam nedával.
Nějakej blbec to špatně udělá, nebo to je
starý a už mě to třeba neudrží. Když se jistím při lezení sám, třeba nějakým nýtem
od někoho, kdo má certifikát, tak vím, co
snese a jak jsem ho tam dal. Když lezu tady, u Turnova na písku, tak mám taky strach že se mnou vyletí kruh. Ty kruhy tam
jsou třeba 40 let. A když mu nevěřím, tak
se zajistím ještě smyčkou. O lezecký materiál se musíš vůbec dobře starat. Na sedáku mám už asi patnáct let pořád stejnou karabinu. Ale nebojím se s ní. Starám
se o ní a rozhodně s ní nikde neklepnu. To
by mohla potom prasknout.
Věříš bezmezně materiálu? Zklamal tě někdy?
Musíš věřit. Většinou věřím. Nikdy mě
nezklamal. Občas mi praskne hrot na
mačce. A třeba na lanech si nechávám záležet. Jejich životnost je různá. Některé mi
vydrželo jen osmdesát metrů lezení a jiné
pět let. Je potřeba kontrolovat oplet. Lano
se často poškodí tím, že na něj stoupneš
mačkou. Nebo se předře o hrot skály.
Jaké je podle tebe pořadí nebezpečí v horách?
Na první místo bych dal přecenění sil.
Potom počasí, špatná parta lidí. Může se
v ní vyskytnout blbec, který vyvolá průšvih.
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➥ Pokračování ze str. 2
Jako jediný člověk planety jsi dvakrát vylezl na K2, o které se říká, že to
je asi nejtěžší osmitisícovka. Sdílíš také tento názor? Dalo by se říci, že jsi
na K2 jako doma?
Asi ne. Ale je to pěkný kopec. Pěkný
a těžký.
Proč jsi tam vůbec lezl dvakrát?
Jednou ti to nestačilo?
Poprvé jsem tam byl v roce 1983
s DaPolenzou. Podruhé, v roce 1986, protože u nás tehdy ještě nikdo nevylezl během jedné expedice na dva osmitisícové
vršky a když už se mi k tomu naskytla příležitost. To byl jeden z motivů. Chtěl jsem
si vylézt na Broad Peak a taky jsem si ho
vylezl. Když jsem se vrátil z Broad Peaku,
tak kluci z naší party už byli na K2 v 7800
metrech a bivakovali tam. Bylo ale blbý
počasí, a tak se vrátili. Tím se mi naskytla příležitost, a tak jsem tam vylezl. Na
dva bivaky nahoru a jeden na cestě dolů.
Vylezli jsme to dost narychlo. Taky jsme
byli z Broad Peaku dobře aklimatizovaní.
Jinak by to tak rychle nešlo. Ale nebyla to
lehká záležitost. Bylo mi nahoře dost blbě.
Můžeš specifikovat nebezpečí při
výstupu a při sestupu?
Při výstupu jsi čelem ke stěně a při sestupu zády ke stěně. Při sestupu je tedy
větší nebezpečí podklouznutí. To je asi
největší rozdíl.
Kolikrát jsi v horách spadnul?
V horách asi jen dvakrát. Vždy mi vypadla skoba. Jednou při traverzu na Kavkaze na Share a podruhý na Walkerově pilíři
na Grandes Jorasses. Při dolézání o půlnoci k bivaku na převisu. Letěl jsem asi dvacet metrů. Vyhodil jsem si tehdy koleno.
Ale v horách se nepadá. Nesmí. Vždy to
hrozí úrazem. A například v ledu se padá jenom jednou. Jo a ještě jednou jsem spadnul. V Pamíru. Dal jsem do díry topůrko od
cepínu a zajistil jsem za ně lano. Spadnul
jsem, lano se mi zamotalo za stehno a to
mě zachránilo. Topůrko naštěstí vydrželo.
Zaráží mě ty pády v ledu, kde říkáš,
že se padá jen jednou, Chceš snad říci, že tě ledovcová skoba neudrží?
Když do ní spadneš hodně, tak máš
smůlu. Je několik druhů ledu. Například
v létě na zmrzlém vodopádě je kompaktní
led, ale vysokohorský led, vysublimovaný
sluncem, příliš nedrží. Je to takový mix
přetvořeného sněhu. Je ale dobrý na lezení. O ledu by se dalo hodně vyprávět. Led
je hodně o zkušenostech. Když třeba vidím černý led, tak tam rozhodně nepůjdu.
Tam se vůbec nezajistíš.
Říká ti něco závra? Říká se, že jde
odstranit.
Rozhodně jde překonat, ale postupem
doby, čím jsi starší, tak se to zase vrací.
Jsi opatrnější, méně pohyblivější, máš pomalejší reakce. Cítím to i sám na sobě.
Měl jsi někdy obavy z výšky?
Ze začátky sezóny, když jsem lezl tady
na Hruboskalsku ve čtyřiceti metrech
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V minulém čísle
jsme přinesli
obsáhlou
reportáž o 5. mistrovství světa
v rogainingu, které se
uskutečnilo v červnu v Lesné
u Tachova. Dnes se k této
vrcholné outdoorové akci
vracíme ještě jednou, tentokrát
očima přímého účastníka
akce, ultramaratonce Miloše
Škorpila.
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ílem trojice cestovatelů bylo zopakovat průkopnickou cestu Rakušana Henricha Harrera (první přemožitel severní stěny Eigeru, autor světově proslulé
knihy autentických zážitků „Sedm let v Tibetu“). Právě před čtyřiceti lety se
mu podařilo prostoupit do té doby zcela neprobádaným územím Nové Guineje. Jeho cesta vedla napříč ostrovem, který je znám ojedinělou krásou přírody a bohatstvím domorodých kultur přírodních národů, posledních živých svědků doby kamenné. Právě srovnání civilizačního vlivu na přírodu a její obyvatele, v časovém odstupu prvního setkání po současnost, bylo záměrem trojice našich cestovatelů. Alena
Žákovská, Milan Daněk a Jan Jedelský bez pomoci profesionálních průvodců a nosičů uskutečnili cestu, která je i v dnešní době považována za mimořádně obtížnou.
Pěšky překonali území divokých hor dosahujících výše tři tisíce metrů i nástrahy téměř neprostupných deštných pralesů. Jižního pobřeží ostrova v kraji bažin a močálů
pak dosáhli po cestě lodí po proudu řeky. Bylo nutno překonat spoustu nesnází (například spojených se ztrátou expedičního zavazadla) a ani o nebezpečné situace nebylo nouze (porucha na motoru letadla při cestě do Wameny, bloudění ve spleti slepých ramen řek, setkání s jedovatými hady, konflikt s domorodci). Nebylo cílem
a vzhledem k technickému zabezpečení ani proveditelné dogmaticky kopírovat trasu
H. Harrera. Výprava tehdy již světoznámého horolezce a spisovatele přicházela do
naprosto neprobádaných končin v doprovodu desítek nosičů, s využitím radiového
spojení i podpory shozu materiálu a potravin z letadla. Směr jejich cesty určoval pouze tok řeky Baliem a letecké snímky. Pod vlivem působení křesťanských misionářů
jsou dnes i v této oblasti vybudovány přistávací plochy u některých vesnic. Postup
cesty našich dobrodruhů byl volen právě ve spojnici takových míst. Proto se podařilo zopakovat cestu v čase přibližně o dvě třetiny kratším. V mnohém jsou rozdílné
i zkušenosti s domorodým obyvatelstvem. Před čtyřiceti léty byl Harrer (první běloch, kterého domorodci spatřili) vnímán jako poselstvo bohů. Dnes již místní ví
o existenci vnějšího světa, tolik odlišného od jim tradičního, po tisíciletí neměnného
způsobu života. Přesto byl jeden ze základních principů expedice „Asmat 2002“ minimalizovat negativní zásahy do světa zdejších lidí. Pro navazování neformálních
kontaktů bylo skromné technické vybavení naší expedice s minimálním počtem
účastníků výhodou. Vliv misionářů je v životě domorodců nyní již velmi znát. Donedávna nehostinné kmeny kanibalů a lovců lebek sice ještě stále chodí nazí a nadále žijí primitivním způsobem, ale v naprosté většině přijaly křesťanskou víru. Poznatky o současném životě horských kmenů a zejména národa Asmat (název expedice
byl právě podle těchto obyvatel bažin a močálů ) jsou cenným výsledkem této cesty, stejně jako dovezené exponáty nástrojů a artefaktů. Zároveň jsou pomyslným
dárkem k devadesátým narozeninám spisovatele H. Harrera, které oslavil právě v den
návratu naší expedice. Účastníci expedice se chtějí také podělit o zážitky s širokou
veřejností prostřednictvím filmového dokumentu, na cestopisných přednáškách
i v publikační činnosti.
Kontakt: Sdružení Horizont, Milan Daněk, Oblá 69, 634 00 Brno
tel.: 723 091 241, e-mail: horizont.cz@seznam.cz, www. horizont.bk.cz
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Z HISTORIE
DOBRODRUHA
Časopis Dobrodruh vychází již šestým
rokem. První čtyři roky byl dvouměsíčníkem. Za dobu své existence přinesl stovky článků o dobrodružných aktivitách v přírodě a cestování. Rozhovory
mu poskytly četné osobnosti českého,
slovenského i světového outdooru,
z těch posledních jmenujme třeba
Reinholda Messnera, Petera Habelera,
Krzystofa Wielickeho, Vikiho Grošejla,
Toma Posserta nebo Andrzeje Zawadu.
Reinhold Messner, přední himálajský horolezec a outdoorový průkopník, muž, který jako první na
světě vylezl na všech 14 osmitisícovek, projevil přání popřát čtenářům
Dobrodruha.

Totéž učinila i další velká persona
světového horolezectví, Peter Habeler. Lezec, který mj. spolu s Messnerem jako první na světě vylezl na
Mount Everest bez použití kyslíku.
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zhledem k tomu, že časopis Dobrodruh je ve většině ze 411 distribučních
míst již několik dní po vydání rozebrán, oslovili jsme distributory, zda by
nezakládali jedno číslo Dobrodruha ve svých obchodech či cestovních
kancelářích do archivu. Ten by byl k nahlédnutí pro jejich návštěvníky a zákazníky. Zde je seznam míst, která se nám dosud na tuto výzvu přihlásila. Na těchto adresách můžete starší čísla Dobrodruha (počínaje č. 2/2002) dostat k nahlédnutí na přečtení. Tento seznam najdete v každém čísle časopisu:
 Klub českých turistů, Jaromírova 9, 120 00 Praha 2
 Katmar bike centrum, Pod Baštami 6, 160 00 Praha 6
 Horolezecká škola Český ráj, Rybní důl 754, 294 01 Bakov n. Jizerou
 Knihkupectví Hana Marečková, Masarykova 45, 380 01 Dačice
 VIKING, Velké náměstí 366, 561 65 Králíky
 CK Kudrna, Bašty 2, 602 00 Brno
 Český klub cestovatelů, Belcrediho 18, 628 00 Brno
 Vybavení do přírody, Komenského tř. 49, 750 00 Přerov
 Obchodní akademie T. Bati, nám. TGM 3669, 761 57 Zlín
 CK Praděd, Valová 2, 789 01 Zábřeh
Distributoři, kteří mají zájem být v tomto seznamu uvedeni a archivovat jedno číslo Dobrodruha pro své klienty, nám to mohou kdykoliv oznámit krátkou
zprávou na telefonní číslo 603 554 943, nebo e-mailem na adresu dobrodruh.cz@seznam.cz, či případně zafaxovat na číslo 272 656 173.

ASMAT 2002

Po šesti týdnech dobrodružného putování po místech, které jsou
označovány jako nejdivočejší na této planetě, se úspěšně vrátila
expedice brněnského cestovatelského sdružení Horizont.

Miloš Kubánek

Dobrodruh

Dobrovolní archiváři
starších čísel Dobrodruha
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ŠÉFREDAKTOR
REDAKČNÍ RADA
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opak. Tento trend neplatí jen pro aktivní sportovce, ale i pro stále rostoucí okruh lidí s „pozitivním vztahem“ k přírodě, kdy se trekking
doplňuje lezením po skalách, cykloturistikou či
jinými outdoorovými aktivitami. Těmto lidem
chceme v příjemném prostředí nabídnout nejen kompletní sortiment z oblastí našich specializací, ale i kvalitní poradenskou činnost,
perfektní servis i možnost nákupu použité výbavy (to vše na ploše téměř 500 m2). Naším
hlavním cílem je maximální péče o zákazníka.
Hudy sport nabízí široký sortiment vybavení zvláště pro turistiku, horolezectví a camping.
Jedná se již o 26. prodejnu Hudy sportu v České republice a pro milovníky outdooru je to jistě známá firma s vysokým renomé.
Ski & cyklo sport je zaměřen na lyžování
a cyklistiku. Samozřejmou součástí je servis,
půjčovna a bazar. Za zmínku stojí několik neobvyklých nadstandardních služeb. Jedná se
například o možnost půjčení a vyzkoušení aktuálně nabízených letošních modelů lyží.
V případě následné koupě stejného modelu je
pak půjčovné zdarma. Další novinkou je zřízení centra „péče o nohu“. Pomocí nejnovějších
zařízení je zde možné upravit na míru od vložky až po skelet lyžařské boty vše, přesně dle
individuálních potřeb zákazníka.
Na konec ještě netradiční otevírací doba:
9.00 až 21.00 každý den včetně sobot, nedělí i svátků. Přejeme příjemný nákup.

Vychází vždy první týden v měsíci, s výjimkou ledna, července a srpna. Je k dostání zdarma ve 411 outdoorových, cyklistických, vodáckých, jachtařských, potapěčských a sportovních obchodech, centrech
umělých horolezeckých stěn, v dobrodružně zaměřených cestovních kancelářích a mapových centrech a knihkupectvích v ČR i na Slovensku. Jejich adresář
je uveden v každém čísle. Distribuce
zdarma rovněž na vybraných sportovních
veletrzích a festivalech.
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S

oučasný trend v zaměření outdoorových
prodejen vyžaduje jejich úzkou specializaci.
Jedná se především o reakci na vstup nadnárodních řetězců do České republiky a jejich obřích nákupních center, která nabízí „vše“ včetně outdoorové výbavy. Kompletního sortimentu, servisu a zvláště odborné péče prodavačů
se však zákazník dočká málokdy. Úzká specializace dává outdoorovým prodejnám naději na
úspěšnou existenci. Zároveň se však jedná,
v porovnání se současným trendem, o významnou marketingovou nevýhodu. Možnou cestou
se jeví spojení sil více takto specializovaných
prodejen na jednom místě. Jednou z prvních
vlaštovek v tomto směru je spojení Hudy sportu, specialisty pro turistiku, horolezectví
a camping a Ski & cyklo sportu, specialisty pro
lyžování a cyklistiku ve „Sportu na harfě“, Českomoravská 41, Praha 9. Více informací k zajímavé myšlence a její realizaci poskytli měsíčníku Dobrodruh Ing. Jaromír Fic ze Ski & cyklo
sportu a Michal Rosecký z Hudy sportu.
Doba, kdy měla většina sportů svůj vyhraněný charakter se postupně mění. Horolezci
po výstupu na vrchol sjedou dolů na lyžích či
snowboardech, extrémní lyžování se prolíná
s horolezeckými partiemi, cyklisté leckdy podlehnou v horském terénu pokušení slézt skály.
Nelze také zapomínat, že sportovci, holdující
letním aktivitám se v zimě obvykle mění v náruživé lyžaře případně snowboardisty a na-

jsou, ale jednu za 20 bodů, kterou chceme ještě sebrat, míjíme a při dohledávání jiných bychom byli minimálně
stejně úspěšní, a tak si jen tak klusáme
polní cestou.
V centru se rychle sháníme po něčem pořádném k jídlu, abychom doplnili energetické ztráty. Ačkoliv je 23
hodin, výběr je bohatý a naprosto dostatečný. Rychle se převléknout a spát.
Ráno vyrážíme okolo šesté. Nejprve
proběhneme pár potoků, to aby nebyly
nohy dlouho v suchu, a pak se snažíme
nasbírat k zhruba jedenácti stům bodů

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ ČESKÝ
OUTDOOROVÝ ČASOPIS

Dobrodruh

Spojený outdoorový
a cyklistický obchod

větší zádrhel, který nás stál skoro hodinu času, všechny kontroly nacházíme
poměrně brzo. Běžíme tím způsobem,
že Pavel nás vede co nejblíže k lampiónku (já jim říkám „pytlík“) a pak
společně dohledáváme. Těší mě, že většinou se mi je daří dohledat dříve než
Pavlovi, a tak si alespoň tolik nepřipadám jako pouhá nutná přítěž. Poslední
kontroly sbíráme už s baterkou a do
centra máme něco přes 12 hluchých kilometrů. Nějaké kontroly po cestě ještě

Walter Bonnatti,
přední světový horolezec
50. a 60. let 20. století.
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onečně jsem se dočkal a na
vlastní kůži zažil, co to znamená zúčastnit se závodu v rogainingu. Na mistrovství ČR v tomto sportu jsem se chystal totiž již loni k Jindřichovu Hradci a letos ke Dvoru Králové.
Bohužel to ani jednou nevyšlo, a tak se
stalo, že jsem začal sbírat zkušenosti
rovnou na mistrovství světa.
Jako parťáka si mě vybral Pavel Mrva, zkušený orienťák, to byla taky moje
jediná klika, neboť při mých orientačních schopnostech bych asi ještě nyní
běhal někde po lesích Tachovska, ale
taky dost možná někde v Bavorsku.
Je čtvrtek večer a nad Lesnou u Tachova se začíná shromažďovat spousta
divně vyhlížejících živočichů s bágly
a stany. Kdo kdy v těchto bohem i lidmi zapomenutých místech slyšel pojem
„rogaining?“ Možná jenom pár zasvěcených, kteří se podíleli na přípravě letošního mistrovství světa.
S Pavlem přijíždíme na shromaždiště a místo prezentace okolo osmé hodiny večer. Je dost zima, a tak se rychle
prezentujeme a odjíždíme do Blahoust,
kousek od Stříbra, na chalupu k Jardovi
Kotkovi, kde má azyl před závodem
i rodina Hrouzů, která staví dvě družstva. I oni zastávají názor, že je dobré se
na závod, při němž budete běhat 24 hodin po lese, pořádně vyspat.

Do Lesné se vracíme druhý den dopoledne na slavnostní zahájení a na
technickou poradu. Konečně je 13 hodin a 182 týmů (83 mužských, 75 mixů
a 24 ženských) se vydává do okolních
lesů, luk, potoků a dalšího všemožného
terénu, aby se pokusili v následujících
24hodinách najít co nejvíce kontrol
ohodnocených 20 až 100 body (podle
obtížnosti terénu, který je skrývá, nebo
vzdálenosti od centra). Maximální počet bodů, který jsme mohli nasbírat byl
4400.
Jelikož to byl můj první závod v tomto sportu, nedával
jsem si žádné výkonnostní cíle.
Šlo mi spíše o to zažít něco nového. Zeptal jsem se proto Pavla, s jakým počtem bodů by byl
spokojen on. Říkal, že by byl
rád, kdybychom dosáhli čtyřmístného čísla, a to začínalo
dvojkou. Strategii postupu jsem
nechal na něm, protože, jak
jsem naznačil, já si s mapou
moc netykám. Domluvili jsme
se, že půjdeme pokud možno
nejdřív na kontroly ohodnocené
co největším počtem bodů a pak
budeme sbírat co bude poblíž.
Jelikož Pavel v noci hůře vidí,
tak jsme se taky dohodli, že se
do tmy vrátíme a ráno vyběhneme co nejdříve znovu na trať.
První překvapení zažívám
hned po startu, myslel jsem si,
že při přebíhání nepokosené louky bude
tempo o dost nižší, ale i mě atmosféra
zcela pohltila, a tak vyrážím společně
s ostatními, jako by to byl běh po nějaké upravené cestě. Naštěstí po sebrání
prvních dvou kontrol se vydáváme
oproti původnímu záměru s Pavlem na
kontroly, které si ostatní pro tu chvíli
nevolí a přizpůsobujeme tempo svým
rychlostním schopnostem. Až na jeden

z první části alespoň
dalších 700 až 800,
abychom se dostali
celkově někam k devatenácti stům bodů.
Do centra dobíháme okolo půl jedné.
Máme sice ještě půl hodiny k dobru, ale
nechtěli bychom opakovat chybu, která
stála Pavla s jiným parťákem, v jiném
závodě body, když v důsledku sbírání
do poslední chvíle se nestačili včas vrátit a byli proto citelně penalizováni odebráním pracně sebraných bodů.
Celkově jsme dali dohromady 2060
bodů. Super! Jak se ukázalo, tak i čas
hrál svou roli, neboť další dvě družstva
sebrala stejně bodů, ale do centra se
vrátila až po nás, a tak jsme je alespoň
takto předehnali.
A jak se mi jeví rogaining s odstupem
času? Rozhodně je to sport, který se mi
moc líbí. Líbí se mi zejména proto, že se
tady musí pracovat v týmu. Je to o to více s podivem, že běh jsem si vybral proto, že je to individuální sport, ale rogaining se mi líbí, protože vyžaduje spolupráci. Myslím si totiž, že je to ideální
sport pro rodiče s dětmi. Při tomto sportu se totiž v terénu stírá rozdíl mezi otcem a synem, nebo matkou a dcerou.
Oba, nebo případně všichni, musí dorazit
do cíle, když předtím absolvovali stejnou
trasu, musí se naučit spolupracovat, aby
dosáhli co nejlepšího výsledku a to mě
na rogainingu nejvíc bere.
Pokud jde o letošní MS v Lesné, podle mého názoru bylo velmi zdařilé.
Nehodnotím sportovní úroveň, i když
při čtení výsledků smekám před našimi
soupeři, k jakým bodovým hodnotám
se dopracovali. Vysoko hodnotím zajištění závodu po stránce organizační.
Našemu rogainingu pak přeju, aby
našel na své nadcházející valné hromadě za odstupujícího prezidenta Tomáše
Prokeše stejně zapáleného člověka, který mu bude pomáhat, aby na české
sportovní mapě rogaining ale také horský orientační běh, nebo sport trekking,
zůstaly.
MILOŠ ŠKORPIL
Prezident České asociace
ultramaratonců

Nejsem horolezec,
jsem dobrodruh.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROGAININGU
OČIMA ULTRAMARATONCE

➥ Dokončení ze str. 1
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K cestě na Kamčatku je potřeba ruské vízum
v ceně 1200 Kč, dále pozvání od některé z ruských cestovek v Petropavlovsku a přihlášení na
OVIRu
(můžeme
doporučit
VISION
KAMCHATKA, web: http://www.visionkamchatka.com), městská doprava po Petropavlovsku v rozmezí 6–12 Kč za jízdu, telefonování
na místních linkách bezplatné, ubytování v Petropavlovsku v rozsahu 150–200 Kč/noc. Do severní oblasti Kluče je výhodnější mít dobrého
průvodce, který může ušetřit značnou námahu.
Velký pozor je nutné dát na medvědy, kterých
je na Kamčatce poměrně dost. Živého jsme sice
viděli na malou vzdálenost jenom jednoho, ale
všude byla spousta stop.
Pro skialpinismus je možné považovat Kamčatku za výbornou lokalitu – velká převýšení,
extrémní kuloáry, k tomu velké množství termálních pramenů. Další informace je možné
získat na http://www.volny.cz/palicvs nebo na
http://palic.hyperlinx.cz/.
PETR NOVÁK
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NĚKTERÉ PRAKTICKÉ INFORMACE
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Na sousední sopku Avačinská mezitím stoupal zbytek skialpinistů, Petr
Adámek s Karlem Stolaříkem sjeli po
ledu dolní část – asi 600 výškových
metrů a vrcholu dosáhla dvojice Jaroslav Gerža a Karel Toráč klasickou výstupovou trasou z východní strany vrcholového kužele.
O den později jsme spolu s Palou
a Natalií stoupali na Avačinskou. Dostoupili jsme na vrchol ze západní strany, lyže zanechali na konci sněhového
pole ve výšce 2610 metrů a ke kráteru
zrovna hodně čoudící sopky došli sopečným odpadem pěšky. Sjezd západním svahem o sklonu v rozsahu 40 až
45 stupňů byl díky částečně naměklému sněhu vynikající.
Tábor ve výšce 2070 m pod severními srázy
Další sopkou vzbuzující zájem skinejvyšší sopky Euroasie Ključevskoj
Foto: Jan Pala
alpinistů byl Kozelskij (2250 m). Nástup opět začínal 50
metrů nad úrovní
nedalekého Tichého
oceánu, odkud se
šlo na tuleních pásech březovými lesy k nedaleko se tyčícímu Kozelskému. Tábor tvořený
čtyřmi stany Hannah byl postaven
u velké sněhové
převěje, která nabízela nádherný výFoto: Jan Pala
hled na jedné straně
na sopky a na straSkialpinista Petr Novák z Vysokého Mýta na vrcholu
ně druhé na Tichý
vulkánu Viljučinskij (2183 m)
oceán. Vyrazil jsem
42kilometrovém pěším a lyžařském poprvní na lehko a za mnou pak šli opět
chodu do tábora vulkanologů do výšky
Pala s Natalií. Do dvou třetin výstupu
920 metrů. Další den průvodce nemohl,
se dalo jít na lyžích, poté jenom pěšky.
vymlouval se na padající kamení, takže
Ve vrcholové části jsme se sešli. Super
stan jsme postavili v silné vichřici pousjezd dolů byl korunován dohledáváze o 1150 metrů výše. Dvanáctého
ním tábora. V něm byl v převěji vykvětna jsem vyrazil na vrchol a ve tři
hlouben zbytkem skupiny záhrab pro
Foto: Jan Pala
hodiny odpoledne jej dosáhl. Z tábora
osm lidí! Druhý den pod Kozelským se
Běloruská skialpinistka Natalia Žukovetsová
ve výšce 2070 metrů mi to trvalo na vršel za špatného počasí nahoru realizopři výstupu na sopku Korjakská, v pozadí
chol osm hodin, přičemž jsem překonal
vat Žrout, zatímco Jareček vyrazil hlese tyčí vrcholový konus sopky Avačinská.
převýšení 2700 metrů. Počasí bylo jasdat osekaný trup z letounu AN-2, jenž
né, vítr do 20 m/s, v nárazech více, ve
po zaslepení slouží jako provizorní
neboť se jednalo o probíjení mezi šutry a ledovrcholové oblasti přes 30 m/s. Janu Paubytování.
vými poli.
lovi bylo ráno špatně a bez vrcholové
Problémy s nestabilním počasím
Já jsem dlouho hledal v neprostupné mlze
motivace vyrazil až v 10.30 ve stopách
v severní oblasti a neschopnost místsprávné místo vrcholu, což se mi po dlouhých
mých a průvodce. Ve výšce 3020 metrů
ních dopravců zajistit převoz způsobily,
dvou hodinách a silném přidušení výpary z akse potkal s průvodcem, který u první leže jsme se rozdělili a šest lidí odjelo do
tivní sopky podařilo. V šíleném větru jsem se
dovcové trhliny odpadl, a podle jeho inměsta Esso a jeho okolí na treking
zacvakl do lyží a sjel kuloárem z vrcholu příformací začal stoupat kamennými a lea kulturně poznávací týden. Do městečmo na sever po ledu a tvrdém sněhu směrem na
dovými poli vlevo k předpokládanému
ka Kluč, z něhož obvykle začíná výstup
tábor, sklon hlavní části v rozmezí 40 až 45
směru sjezdu z vrcholu. Došel do výšna Klučevskou, jsem tak odcestoval jestupňů. 300 výškových metrů se muselo sestouky 3500 metrů a pro velmi špatné podnom já s „Paličem“, společně s nepit na mačkách po čistém ledu ve sklonu 45
mínky pro lyžování se kolem druhé hoschopným místním průvodcem. První
stupňů.
diny obrátil ke sjezdu zpátky. Ten toho
den jsme se z Kluče, ležícího v nadDalší den byl v itineráři návrat do Kluče,
neměl s lyžováním mnoho společného,
mořské výšce 10 metrů, dostali po
což znamenalo 58 kilometrů, nejprve pro nesjízdnost pěšky, poté kousek na lyžích a závěrečných 17 kilometrů pár metrů nad úrovní moře po černých sopečných píscích při teplotě 25
stupňů ve stínu.
Poslední naší sopkou byl na jih od Petropavlovska se tyčící Viljučinskij (2185 m). Za neuvěřitelně ideálních podmínek jsme s Palou nastoupali severně orientovanými svahy Viljučinského přibližně 200 výškových metrů pod
vrchol na lyžích. Odtud jsme pokračovali na
mačkách na malý skalnatý vrcholek nabízející
panoramatický výhled na velkou část jižní
Kamčatky.
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ČEŠTÍ SKIALPINISTÉ
NA KAMČATCE
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oučasný globalizovaný svět je plný rozporů. Stále existují permanentní
ohniska válečných konfliktů, rozdíly mezi jednotlivými regiony se spíše prohlubují než zmenšují, též mezi skupinami obyvatel, všemocná technika si
razí vítězně cestu na všech kontinentech. Počítače se stávají postupně nedílnou
součástí mnoha domácností, internet nám přináší záplavu informací z jakékoliv
sféry lidské činnosti, mobily jsou fenoménem nastupující mladé generace. Přemíra techniky má však i stinné stránky. Mizí podíl kvalitní ruční práce, některá řemesla zanikají, laciné, strojově vyráběné výrobky s pochybnou pověstí zaplavují
svět. Má vůbec firma s vysokým podílem ruční práce v oblasti outdooru šanci na
přežití? Někteří pesimisté tvrdí, že ne, já však říkám pravý opak. Počátkem července jsem dostal od TILAK a.s. zajímavou nabídku, navštívit sídlo rodinné firmy
Meindl, renomovaného výrobce široké škály trekingové, turistické, horolezecké,
vysokohorské, lovecké aj. obuvi v Německu. Neváhal jsem ani minutu a pozvání s díky přijal, protože jsem chtěl vidět, zda firma seká botyjako Baa cvičky, jak
se u nás s oblibou říká, nebo je to úplně jinak. Mohu vás už předem ujistit, že
to byla návštěva veskrze užitečná a prospěšná, která mi poskytla mnoho námětů k inspiraci a utvrdila mě v přesvědčení, že kvalitní ruční práce není jen součástí lidového folklóru, či muzeální záležitostí, ale plnohodnotným, vysoce efektivním konkurenčním stimulem i v oblasti outdooru.

S

Rodina Meindlů žije v Kirchanschoringu takříkajíc od nepaměti. Počátky šití a výroba bot u Meindlů pak spadají do roku 1683, kdy jeden z předků začal s touto pozoruhodnou tradicí. Teprve od poloviny třicátých let však začala
rodina Meindlů s šitím a výrobou bot ve větším měřítku. Rychlý nárůst rodinné společnosti nastává zejména od padesátých let, její expanze pokračuje až
do současnosti. Sídlo a výrobní provoz zůstává stále v Kirchanschoringu, kde
je zaměstnáno 300 osob přímo z místa i okolí, dalších 200 šije pro Meindla
především svršky obuvi v Ma arsku. Nyní Meindl produkuje více než 950 tisíc párů obuvi ročně, z toho jde zhruba 55 procent na export do několika desítek zemí. Důležitým faktorem je, že rodina Meindlů je spjata staletými tradicemi s touto částí Bavorska. Dává solidní, slušně placenou práci desítkám
rodin v místě i okolí, žije jejich starostmi a problémy, členové rodiny jsou denně v provozu, je to vlastně větší rodina se svými pozitivy, pochopitelně i problémy, které se však dají vyřešit přímo na místě. V čele rodinného klanu nyní je Alfons Meindl, velice vitální starší pán, bývalý horolezec a vášnivý lovec,
provozní záležitosti a marketing řídí jeho syn Lars Meindl, který nás doprovázel, druhý ze synů, Lukas Meindl se soustře uje na vývoj nových modelů, vzorů a designu, strýc Alfonse Meindla má přímo
v Kirchanschoringu prodejnu oblečení a doplňků k němu
z kůže.
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Magic Men Low GTX / Lady

Dobrodruh

Dobrodruh

Dobrodruh

Lermoos / Lady

Dobrodruh

praktikující kanibalismus ještě v době zcela
nedávné.

HISTORIE RODINNÉ FIRMY

NÁVŠTĚVA V PROVOZECH

Dobrodruh

JALI –

Na návštěvě u Meindla

Air Revolution 3.0 / Lady

Himalaya

TILAK, a.s., Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211
425, fax: 583 215 184, e-mail: tilak@tilak.cz, www.tilak.cz
Katalog zašleme zdarma
TILAK® je ochranná známka firmy TILAK, a.s. GORE-TEX®, Guaranteed To Keep You Dry, Gore® a design jsou ochranné
známky W.L.Gore&Associates. TILAK® je výhradním dovozcem obuvi Meindl do České republiky.

Ten, kdo čeká rozlehlé tovární komplexy s dnes již nekouřícími komíny, bude asi překvapen, že celý areál tvoří jen několik jednopatrových budov na relativně malém prostoru.
Jsou však dokonale využity a skrývají se v nich i sklady, vlastní výrobní provozy a expedice. Rovněž pracoviště vývoje je
přímo u strojů.
Základním mottem rodinné firmy je tradice, vysoká kvalita
a inovace. Podstatou výrobního procesu je ruční práce, která se prolíná zhruba 200 pracovními operacemi. Odborné
pracovní síly si vyškoluje Meindl sám, ve vlastním učilišti. Dá
se říci, že vlastně každý pár obuvi je originál, protože je zhotoven na převážně jednoúčelových obuvnických strojích, které pocházejí částečně i ze Svitu Zlín.
Prohlídka začala ve skladu, kde již jsou již připraveny kvalitní kůže z celého světa po úpravě z koželuženv Itálii. Je to
kůže převážně hovězí, část tvoří i kůže kozí. Jen tak pro zajímavost, z krávy se získá šest metrů čtverečních kůže, vhodné na obuv. Kůže, stejně jako podrážky z karbonu či nylonu
putují po vstupní kontrole již přímo do výrobních provozů, kde
se na základní konstrukci boty, zhotovenou většinou v Maarsku, nalepí či našijí další části bot. Dá se říci, že je to až
manufakturní provoz s vysokým podílem lidské práce, kde je
kvalita každé výrobní operace zákonitou podmínkou. Nejsou
tu nekonečné výrobní pásy, řízené počítačovou technikou,
které mění člověka v mechanizovaného robota. Všude vládne čistota, na personálu je vidět pohoda, každý ví, že jeho
špatná práce poškozuje ostatní. Je až neuvěřitelné, že toto
mravenčení je perfektně organizováno, nic není ponecháno
náhodě. Práce je v některých provozech jen v jedné směně,
vždy ženy, které tvoří většinu personálu, potřebují čas na domácnost a vlastní záliby.

UŽIVATELSKÉ KATEGORIE
Součástí výrobního programu firmy Meindl je šest základních typů obuvi. Jsou to lehká vycházková obuv, lehká turistická klasická trekkingová, speciální trekkingová, vysokohorská a horolezecká. Meindl je jedním z největších světových
výrobců trekkingové obuvi, specialitou jsou vynikající myslivecké a rybářské boty, samostatnou kapitolou pak boty pro
speciální protiteroristické oddíly, policii a celníky. V každé
obuvi je speciální membrána GORE-TEX, která zaručuje skvělou prodyšnost a vodotěsnost obuvi. Že má Meindl ve světě
punc kvality, svědčí nejen stále rostoucí počet prodaných
bot, ale mj. i to, že model Island je nejprodávanější goretexovou obuví v Evropě.
Charakteristickým rysem Meindla je i neustálý inovační
proces. Firma vlastní řadu patentů, její výrobky získaly řadu
ocenění na veletrzích a výstavách i v hodnocení prestižních
outdoorových časopisů. V roce 1996 např. získal Meindl
prestižní titul European Outdoor Award, udělený mezinárodním odborným tiskem za model Island, modely Air Revolution
získaly v roce 2000 cenu ISPO Outdoor Award za originální
inovační řešení a snížení hmotnosti boty o třetinu bez vlivu
na její základní funkci, kterou udělují čtyři největší outdoorové časopisy v Nizozemsku, Německu, Švédsku a Velké Británii aj.
Velice milým překvapením pak pro mne byla ochota a bezprostřednost členů Meindlovy rodiny, zvláště Larse, kdy jsme
mohli vidět prakticky všechno, o co jsme požádali.
Žádné supertajné laboratoře, striktní zákaz vstupu do některých provozů, vše doprovázeno úsměvem a pohodou. Přenést určité zkušenosti od Meindla k nám by určitě šlo, ale
dobře vím, že je v celku originálem, který nikdo nemůže naroubovat do jiného prostředí. Jaká škoda pro nás!
MILAN MANDA

NEPŘÍTEL K OBĚDU

Hluboko v území zeleně
oděných kopců a divokých řek
dodnes žijí lidé, jejichž život
nezaznamenal po staletí
podstatných změn. Tradiční
obydlí, pár kousků oděvu,
jednoduché nástroje. Zvyky
a rituály se dál řídí tradicí.

J

e opravdu vnitrozemí západní indonéské
části ostrova Nová Guinea dosud místem, kde se zastavil čas? Odpověď na tuto otázku se vydala hledat dvojice dobrodruhů z brněnského cestovatelského sdružení
HORIZONT. Nahlédnout do života lidí žijících na jednom z nejdivočejších míst planety, to byl jeden z hlavních cílů cesty do teritoria horského kmene Jali – dříve obávaných
kanibalů.

VELKÝ OKRUH ZEMÍ
NÁRODA JALI
Jaliové obývají poměrně rozsáhlé území
východně a jihovýchodně od Baliemského
údolí. Centrum tohoto údolí tvoří městečko
Wamena dostupné díky relativně pravidelnému leteckému spojení s hlavním městem
ostrova Jayapurou. Naprostá většina z nemnoha turistů, kteří se výlet rozhodnou podniknout, se omezí jen na blízké okolí tohoto
městečka. Pro výpravy do vzdálenějších
míst je jednak nutno získat speciální povolení a hlavně mít výbornou kondici pro cestu
téměř neprostupným horským pralesem.
Vliv indonéské správy je přímo úměrný
těžké přístupnosti do těchto míst. Civilizaci
představují křesťanští misionáři. Pominemeli možnost využití finančně nákladné cesty
misionářským čtyřmístným letadlem, zůstává jediným způsobem dopravy extrémně náročná pěší cesta. Ručně kreslený plán trasy
pochodu dvojice cestovatelů je uzavřen v nepravidelný kruh. Délku jeho obvodu lze odhadnout na 260 kilometrů. Jen poslední část
cesty měla být ulehčena výraznějším stykem
s civilizací.
Počet příslušníků národa Jali se odhaduje na 20–25 tisíc. Jejich předkové žili přibližně 30 tisíc let v naprosté izolaci vysokých
hřebenů hor a nepropustného pralesa. První
kontakt s bílými lidmi zažili roku 1945, kdy
se na jejich území zřítilo americké průzkumné letadlo. Kmenové území na jedné straně
sousedí s teritoriem kmene Dani, dnes již
znatelně ovlivněného civilizací. Za druhou
pomyslnou hranicí žijí lidé národa Kim –Yal,

Kanibalismus u novoguinejských domorodců neměl vždy rituální důvod. Často šlo
jen o doplnění zvířecího masa u jinak na bílkoviny velmi chudého jídelníčku. Pro ostrov
je typický i tzv. endokanibalismus, což je pojídání těl zemřelých příbuzných. Ve většině
případů to však byla tradiční součást kmenových rituálů. Nepřátele nejenom jedli, ale
často i kamenovali a různými způsoby potupovali. Do součástí obřadů takového postupného zabíjení byly od útlého věku zapojeny
i děti. Zabití člověka bylo často pro dospívající hochy podmínkou ke vstupu do společenství dospělých. Další specifická forma je
tzv. soudní kanibalismus. Za prohřešek mohl být viník odsouzen do role potravy. Zajímavé jsou i zaznamenané poznatky o chuti
masa. Jeden z náčelníků například zabíjel
ženy ve vysokém stadiu těhotenství. V jiném
kmeni zase považovali za největší delikatesu
končetiny mladých chlapců. Hrůznému překvapení neušli ani zakladatelé první protestantské misie mezi lidmi Jali lékař Wim
Vriend a Siegfried Zoelner. Domorodci jejich učení o večeři Páně a slova „…toto je
má krev a mé tělo“ pochopili svým osobitým způsobem, před zraky misionářů usmrtili lidskou oběť a rozdělili si tělo a krev. Dnes
je praktikování kanibalismu oficiálně zakázáno. Setkání s obyvateli, kteří ještě pamatují chuť lidského masa, je však velmi pravděpodobné.

Z EXPEDIČNÍHO DENÍKU
„A zase nahoru dolů. Po kořenech, po
kluzkých kamenech, brodíme bahnem i divokou vodou, skáčeme, překračujeme, přelézáme, podlézáme, balancujeme a padáme. Nezbytná hůl pomáhá udržovat rovnováhu.
Příroda je tu drsná stejně jako lidé, klimatické podmínky nevyzpytatelné a reliéf krajiny
až nečekaně záludný. Velká námaha pochodu
od jedné vesnice Jaliů ke druhé. Přes divoké
řeky vedou mosty spletené z ratanových lan.
Stezka míří až těsně pod vrchol 3600 metrů
vysokého Elitu. Další těžká zkouška naší fyzické kondice. Odměnou za neskutečnou dřinu je nádherný pohled na okolní hory, propasti, vodopády, háje kapraďových stromů
a křik barevných ptáků. K našemu překvapení téměř na vrcholu, kam se hrabeme po dva
dny místy doslova po čtyřech, potkáváme
mladý pár nesoucí miminko a hochy v náručí s kohoutem na prodej. Jeden z nich dokonce vláčí malé podsvinče. Svižná chůze a úsměv vůbec nesvědčí o velké námaze, kterou
také museli podstoupit.“
Za Elitem je styk s civilizací znát stále
méně a méně. Tradiční vesnice obehnané
ohradou se skládají z kruhových chýší.
Obydlí je určeno zvlášť pro muže a zvlášť
pro ženy. Zdejší lidé se vyznačují malým
vzrůstem, mají široké nosy a lícní kosti, černé kudrnaté vlasy a tmavě hnědou kůži. Typickým znakem Jaliů je koteka – ochranné
pouzdro na penis vyrobené z plodu keře kalabasovníku, které nosí všichni muži za účelem ochrany proti duchům. Někteří z nich
mají navíc ještě spíše symbolickou sukénku
z ratanu. To je jediný a tradiční oděv, který
je porůznu obohacen o náhrdelníky z mušlí,
pásky a náramky z rostlinných vláken. Nosní přepážka je při iniciaci propíchnuta pro
příležitostné provlékání rituálních ozdob.

pohodlné polohy ztuhlé údy protahujeme při občasném vyprošťování vozidla z bahnitých kolejí. Po šesti
hodinách krkolomné jízdy, kterou je nutno absolvovat
k překonání zbývajících 75 kilometrů, se opět ocitáme
ve Wameně.“

JALIOVÉ JIŽ STRACH NEVZBUZUJÍ
V dnešní době má již snad každý z Jaliů nějaký
styk s vnějším světem civilizace. Kamenné a kostěné
nástroje postupně nahrazuje železo, vedle tradiční
přípravy jídla pomocí rozehřátých kamenů se objevují dříve neznámé nádoby. Stalo se tak díky zbudování
poměrně velkého počtu přistávacích ploch v jinak neproniknutelném, zalesněném a dramaticky rozeklaném terénu. Vliv misionářů i indonéské správy přináší hliníkové hrnce, nádoby z plastů, trička a další části oděvů. Jaliové již strach nevzbuzují. Neustálé
kmenové války ustaly. Novým nebezpečím se tak stává konzumní svět přinášející hrozbu ztráty vlastní

na kůži – spray

Výrobek je určen k vodoodpudivé impregnaci kožené
obuvi, oděvů a jiných výrobků z kůže jakýchkoliv
barev, eventuelně i v kombinaci s textilem. TAGAL
impregnuje a zároveň brání průniku mastných
nečistot do struktury kůže, též zabraňuje v zimním
období poškození obuvi solí. Impregnaci
doporučujeme používat pod ochranné lešticí krémy
na obuv. Správně naimpregnované výrobky se za
mokra nepromáčí, nedeformují, prodlužuje se jejich
pěkný vzhled a životnost, usnadňuje se následné
čištění. Jedno balení vystačí k ošetření kožené bundy
nebo saka, případně několika párů obuvi.
Dodáváme o objemu 300 ml.

Objednávky DRUCHEMA – družstvo pro chemickou výrobu a služby
a informace: Služeb 3, 100 31 Praha 10, tel.: 296 814 415
fax: 296 814 417, e-mail: prodej@druchema.cz
http: www.druchema.cz

Cyklotremp Honza Vlasák se s námi
podělí o své zážitky z Mexika
 Makedonie – jak do ní cestovat

TA G A L impregnace
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Přípravek je určen k impregnaci
svrchních oděvů, větrovek, lyžařských
kombinéz, batohů, deštníků apod.
Doporučujeme též k obnovení
impregnace na stanech. Je vyvinut
speciálně pro extrémní podmínky –
vlhko, mokro, zima i mráz. Vysoce
kvalitní receptura chrání proti
nepříznivým vlivům počasí. Po vyprání
nebo chemickém čištění je nutné
impregnování opakovat.
Dodáváme o objemu 150 ml – spray.

obuv z hladké kůže s aplikátorem

Přípravek k ošetření obuvi
z kůže vytváří lesklý, flexibilní
mikrofilm, který chrání
původní materiál před
nadměrným oděrem,
znečištěním, deštěm apod.
Zajišuje výživu a ochranu
kůže, obnovuje přirozené vlastnosti
kůže. Podle potřeby opakovaně oživí pěkný
vzhled obuvi a prodlužuje její životnost. Tagal vyrábíme černý, hnědý
a bezbarvý, v 50 g tubách s aplikátorem, který zajišuje bezproblémové nanášení
krému na obuv. Tuby jsou v papírové krabičce.

Dobrodruh

IMPREGNACE
NA TEXTIL

TA G A L samolešticí ochranný krém na
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Kůže i kožené výrobky
(obuv, kožené oděvy
apod.) má velkou
schopnost do sebe
vstřebávat vlhkost a
nečistoty. Aby si tyto
výrobky zachovaly co
nejdéle pěkný vzhled a
prodloužila se jejich
životnost, doporučujeme
používat přípravky
značky TAGAL..



P É Č E , K T E R Á S E V Á M V Y P L AT Í
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identity. Je dobře, že se nedaří realizovat plánovanou
výstavbu silnice. Kolo tak domorodci znají jen z podvozku letadla. Je dobře, že snad díky tomu zde dosud
stále žijí lidé bez šatů a nádob. Ještě neví, co je to
Coca-cola a internet. Svou potravu loví luky a šípy,
dovedou zapálit oheň bez zápalek a udržet ho i ve vytrvalém dešti. Hrdě zachovávají vlastní kulturu a zůstávají věrni tisíciletým tradicím svých předků. Domovem jsou jim zatím ještě nedotčené pralesy s tisíci
druhů rostlin a živočichů.
Pro Evropana pobyt rozhodně nenaplňuje obecné
představy o pohodové dovolené. Útrapy, fyzická námaha, hlad, osamocenost, strach, úzkost, nejistota.
I dobře psychicky a fyzicky připravený člověk si po
několika dnech pobytu tyto pocity prožije a začne
skrytě pomýšlet na návrat k naučené jistotě. Negativní pocity jsou však vždy vzápětí převáženy krásou
krajiny a ojedinělostí života domorodých obyvatel.
Krása, nebezpečnost a obtížnost přináší zážitky, které
se zarývají do paměti na celý život.
Text a foto: Milan Daněk
Alena Žákovská

Dobrodruh

„Desátý den pochodu nahoru dolů neskutečně krásnou a divokou přírodou. Desítky nejrůznějších setkání s místními lidmi.
Každé je jiné. Hlavně děti náš příchod často
vítají s jásotem. Někde je však znát rozpaky
a nedůvěru. Krásné jsou večery strávené
s domorodci u ohýnku za zpěvu písní v začouzených chýších. Ale i deset dlouhých nocí, kdy déšť vytrvale dopadá na plátno našeho stanu a nenadálé přívaly deště během
denních pochodů. Konečně jsme se přiblížili
ke střediskové obci Elilin. Pomyslný seznam
obtížně přístupných vesnic na naší trase byl
již vyčerpán. Podle dostupných informací byla až sem zbudována cesta sjízdná terénním
autem. Doufáme, že nějaké pojede a těšíme
se už nesmírně na ten okamžik. Jsme vyčerpaní mimořádnou náročností cesty.. Tradiční
vstupní brána do vesnice nám tentokrát připadá jako slavobrána oslavující konec
útrap. Desítky obyvatel k nám přibíhají a vítají nás. Společně s nimi sdílíme veselí. Euforie nás však brzy přejde. Tady po silnici auta nejezdí. Pro svezení si budeme muset popojít ještě o pár desítek kilometrů dál.
Smutné zjištění. Není třeba se tu dál zdržo-

Příště:

CESTĚ NENÍ KONCE

vat. Do večera ještě můžeme ukrojit pár kilometrů. Promáčené a již téměř zcela zničené
boty dosloužily. Necháváme je domorodcům.
Dál to snad již půjde v sandálech. Chodidla
jsou pokryta plísní a otevřené rány potřebují vzduch a sucho. Po zpevněné cestě se jde
celkem dobře. Objevuje se však nový nepřítel – slunce. Neúprosně pálí. Horko, těžký
batoh a opět z kopce do kopce. Nadmořská
výška se pohybuje v extrémech od dvou set
do dvou tisíc metrů. Občas procházíme kolem malých vesniček. V jejich blízkém okolí
obdělávají lidé políčka, podél cesty dřevorubci kácí stromy. Potkáváme putující vesničany, ale jejich zprávy o vzdálenosti do střediska Pass Valley nejsou příznivé. Cesta před
námi je ještě daleká. V mnohým místech nelze vůbec uvažovat o její případné sjízdnosti. Rezivějící vraky silniční techniky jsou
svědky marné snahy o údržbu cesty. Dravá
příroda a neustálé přívaly dešťů způsobující
sesuvy půdy nedávají výstavbě komunikací
žádnou šanci.
Třetí den pochodu po této cestě se konečně blížíme k civilizaci. Vesniček kolem silnice
přibývá. Ale i zde hledí domorodci na dva
osamělé bělochy putující s nákladem pěšky
po silnici s úžasem. Asi na šedesátém pátém
kilometru konečně uslyšíme tak dlouho očekávaný zvuk motoru auta. K naší radosti řidič za chviličku posuňkem ukazuje, že nás
vezme. Ani jízda autem není žádnou výhrou.
V malém terénním automobilu, určenému
k přepravě šesti osob, nás je namačkáno
a i z venku navěšeno celkem dvanáct. Z ne-
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Ženy nosí pouze krátké, asi patnácticentimetrové sukénky z palmových listů. Na jejich upracovaných rukou často chybí články
prstů. Usekávají si je na znamení smutku,
když zemře někdo v rodině. Jen palec zůstává ušetřen. Je nezbytný při vykonávání domácí práce.
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O tom, že Češi a Moraváci
spoluvytvářeli dějiny v Evropě,
nebo na jiných kontinentech
světa, není nejmenších pochyb.
Nebyli to jen vynálezci, ale
i myslitelé, politici, cestovatelé
či představitelé kultury.
V některých odvětvích
a oborech jsme podstatně
ovlivnili i jejich budoucí
vývoj, zvláště u automobilů,
motocyklů, tkalcovských stavů
a očních čoček aj.
ýznamné místo, jak na českém,
tak světovém trhu, v poslední
době zaujímá česká společnost
zabývající se výrobou outdoorového
oblečení a vybavení. Na všetečné
otázky Dobrodruha odpovídá ředitel
společnosti BUSHMAN, pan Jindřich
Melichar.
Co se skrývá pod značkou
BUSHMAN?
Pod názvem BUSHMAN najdete
mezinárodně registrovanou značku
oblečení a vybavení pro volný čas
a cestování a také českou společnost, zabývající se výrobou a prodejem tohoto oblečení a vybavení. Naše společnost vznikla v roce 1997
a každým rokem se velice dynamicky
rozvíjí. Zaměřili jsme se intenzivně
na vybudování vlastní obchodní sítě
a v současné době můžete najít
již sedmnáct značkových obchodů
BUSHMAN na území ČR a v Bratislavě.
Jaká je filozofie společnosti?
Ten, kdo hodně cestuje nebo tráví
mnoho času v přírodě, ví, jak je důležité mít správné oblečení a vybavení.
Takové oblečení musí být pohodlné,
praktické, musí dlouho vydržet, snadno se udržovat a v neposlední řadě
také dobře vypadat. Ideální je takové,
které můžete nosit jak na cestách,
v přírodě, tak ve městě. Právě na
těchto principech je vytvářena kolekce oblečení a doplňků značky
BUSHMAN. Přírodní materiály prvotřídní kvality, nadčasový střih jednotlivých výrobků bez módních výstřelků,
barevná škála používaných odstínů
a vysoká kvalita šití s unikátním „trojitým stehem“ splňují všechny nároky,
které se od kolekce určené pro cestování a volný čas očekávají. Svým
způsobem naše filozofie odráží návrat
k přírodě v současném přetechnizovaném světě. Naše zkušenosti nám
potvrzují, že tato filozofie je bližší stále se rozšiřujícímu počtu lidí u nás
i ve světě.

NENÍ JENOM ZNAČKA,
JE TO I ŽIVOTNÍ STYL

V

Existují u nás, ale zvláště ve
světě, společnosti s obdobným
programem?
Určitě ano, ale v takové šíři sortimentu s cíleně určeným bavlněným
programem pro outdoorové aktivity
včetně doplňků se naší společnosti
může jen těžko někdo vyrovnat.
Není to tak trochu reminiscence anglického koloniálního stylu?
Komu koluje v žilách dobrodružná
krev, potvrdí, že koloniální styl má své
nepopiratelné kouzlo. Bavlna v něm
měla, co se týká oblečení, dominantní
postavení. I my se necháme inspirovat
touto dobou pro některé své návrhy.
Jaký je základní sortiment oblečení značky BUSHMAN?
Jedná se zejména o trička, košile,
bundy, kabáty, vesty, svetry, kalhoty,
šortky. Nabízíme také modelovou řadu pro ženy, která obsahuje šaty,
sukně, košile, tílka a další. Celková
kolekce BUSHMAN je rozdělena do tří
základních linií. BUSHMAN Original
Outdoorwear, BUSHMAN Original
Lifestyle a BUSHMAN for Ladies. První nejpopulárnější linie, je určena pro
všechny, jež rádi cestují, dobrodruhy,
lidi se vztahem k přírodě a také
správné „chlapíky“ do nepohody.
Druhá linie je určena pro ty, jež se cítí dobře v takzvaném „city stylu“. Oblečení je však běžně využitelné i v pobytu v přírodě. Poslední linie v příjemných pastelových barvách zaručuje
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ženám pohodlné a praktické oblečení, eleganci i v „divoké“ přírodě.
Zmínil jste doplňky. Jaké to
jsou?
Naším cílem je poskytnout zákazníkovi kompletní servis a nabídku sortimentu. V našich značkových obchodech proto zákazník nalezne kožené
klobouky, čepice, opasky, rukavice,
batohy, nože, likérky, dalekohledy, ba
co víc i doutníky a další sortiment pro
správného „bushmana“.

Boty v sortimentu určitě také
nechybí?
Samozřejmě. V současné době
máme v nabídce vysoce kvalitní celokožené boty s vysokou životností, šité
tradiční metodou. Naší snahou je tuto kolekci bot neustále rozšiřovat
o další vysoce kvalitní druhy. Pro příští rok připravujeme novou kolekci
textilních bot v kombinaci s gumou
a další modely jak pro linii Original
Outdoorwear, tak Lifestyle.
Kde se vaše výrobky vyrábějí?
Původ výrobků BUSHMAN je
v podstatě celosvětový. Část naší
produkce pochází z Austrálie, další
část z USA, část výroby je zajišována
v zemích EU a další část v ČR. Připravujeme také kolekci výrobků z Jihoafrické republiky.
Jaké jsou vaše bestsellery?
Je jich vskutku hodně. Jen namátkou jmenuji odepínací kalhoty, šortky,

trička, košile nebo bundy. Každý zákazník si u nás určitě vybere podle
svého vkusu to, po čem právě touží.
Má vaše společnost také nějaké exportní aktivity?
Samozřejmě. Filozofie společnosti,
kvalita výrobků, osobitý styl prodeje je
v zahraničí velice oceňován. Nejvíce je
značka BUSHMAN známa v Německu,
kde právě vznikla společnost Bushman
Deutschland GmbH. V zahraničí se
snažíme vyhledávat silné partnery, kteří jsou ochotni prodávat celý sortiment
nebo jeho větší část ve stylizovaných
obchodech s podobnou filozofií jakou
vyznává naše společnost. Naším cílem
je i na těchto trzích držet silné a osobité image značky a společnosti
BUSHMAN. V současnosti naše společnost vyváží do Irska, Velké Británie,
Dánska, Beneluxu a Francie, na Slovensko a do Ma arska, dále začínáme
být stále více aktivní ve Skandinávii.
Tvoří interiér a vybavení značkových prodejen součást stylu
BUSHMAN?
To v každém případě. Sí
našich značkových prodejen, ale i franchisingoví partneři musí splňovat
kritéria, která na ně klademe a která tvoří základní kámen filozofie
a stylu BUSHMAN. Značkový obchod BUSHMAN
je vybaven originálním
dřevěným nábytkem v koloniálním stylu. Vše je
vhodně dotvořeno dekoračními doplňky a citlivou výzdobou. Tajemství obchodního úspěchu
značky BUSHMAN tkví v neopakovatelné atmosféře jednotlivých obchodů
a v příjemném a profesionálním přístupu školeného personálu.
Máte vlastní designéry?
Design tvoří důležitou součást stylu BUSHMAN. Naši designéři vyvíjí
stále nové vzory a modely tak, aby
byla zachována filozofie značky a zároveň byl zákazníkovi nabídnut praktický výrobek v prvotřídní kvalitě.
Kde se mohou čtenáři s vašimi
výrobky setkat?
V současnosti má naše společnost 15 značkových obchodů po celé
ČR, z toho 5 v Praze, kde se v záři
a říjnu připravuje otevření dvou značkových prodejen v Europarku Štěrboholy a v Metropoli na Zličíně. Dále
připravujeme v říjnu otevření obchodu v Chomutově. Jinak má společnost BUSHMAN sí shop-in-shopů po
celém území ČR.

